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Presedintele CSM, SESIZAT de peste 50 de
avocati REVOLTATI: statul pune Justitia pe
butuci
Avocatul Toni Neactu atrage atentia ca Hotararile de Guvern si hotararile
CNSSU sunt sustrase controlului legalitatii de catre instantele de judecata. El
impreuna cu 51 de avocati au transmis azi Presedintelui CSM un memoriu
tehnic prin care au solicitat sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei. Se
incearca in acest fel solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala
dintre Parlament si instantele judecatoresti, relateaza stiripesurse.
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„Avocatii se implica atunci cand statul de drept se clatina!
Cu toate problemele stringente pe care le avem acum scapa atentiei una extrem de grava pentru
functionarea democratica a Romaniei: actele administrative normative ale Guvernului (HG-uri) si
ale altor autoritati executive din subordine (CNSSU) emise in starea de alertasunt sustrase cu
buna stiinta controlului legalitatii de catre instantele de judecata.
Instantele de contencios administrativ sunt impiedicate, prin comportamentul Parlamentului, sa-si
realizeze rolul constitutional de control a legalitatii si oportunitatii unor hotarari de Guvern.
impreuna cu alti 51 de avocati (carora le multumesc ca in timp atat de scurt si-au aratat

solidaritatea si adeziunea la principii) am trimis astazi Presedintelui Consiliului Superior al
Magistraturii un memoriu tehnic prin care am solicitat sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei
in vederea solutionarii conflictului juridic de natura constitutionala dintre Parlamentul Romaniei,
pe de o parte, si Autoritatea Judecatoreasca, respectiv instantele judecatoresti, pe de alta parte,
conflict determinat de refuzul legiuitorului de a reglementa o procedura de judecata in materia
actiunilor in contencios administrativ prevazute de Legea nr. 55/2020, asa cum Parlamentul a
fost obligat de CCR prin Deciziile nr. 392/08.06.2021 si 416/10.06.2021
Pe scurt,CCR a constatat ca in momentul de fatanu exista o legislatie care sa garanteze ca
instantele judecatoresti pot in timp util si eficient sa verifice legalitatea hotararilor de Guvern si a
celerlalte hotarari restrictive de drepturi emise in starea de alerta, ceea ce echivaleaza pe de o
parte cublocarea accesului cetatenilor la justitie, iar pe de alta parte cu eliminarea justitiei din
mecanismul constitutional de control al actelor puterii executive.
CCR a obligat Parlamentul sa reglementeze o procedura de judecata rapida care sa garanteze
ca in mai putin de 30 de zile judecatorii pot solutiona definitiv actiunile prin care se invoca
nelegalitatea actelor administrative emise in starea de alerta. Partidele, politicienii si Parlamentul
in ansamblu nu s-au conformat.
Ne-am adresat presedintelui CSM pentru ca doar acesta poate sesiza CCR pentru a sanctiona si
rezolva acest conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si instantele judecatoresti.
Miza este uriasa, pentru ca sabotarea puterii judecatoresti, chiar si asa prin omisiuni de a
legifera, echivaleaza cudesfiintarea statului de drept si a democratiei fundamentata pe
suprematia Constitutiei si a legii. in momentul de fata Romania functioneaza schiop, una din cele
3 puteri fundamentale in stat - cea judecatoreasca- fiind eliminata din rolul de control a puterii
executive, prin acordul tacit al puterii legislative.
Avem un executiv (Guvern) scapat la propriu oricarui control, in conditiile in care potrivit
Constitutiei noastre doar instantele pot analiza legalitatea actelor emise de acesta.
Aveti atasat textul complet al memoriului avocatilor romani (carora inca o data le multumesc mai
ales ca totul a fost din scurt).
Urmeaza sa vedem cat de rapida va fi reactia CSM si a presedintelui acestei institutii, pana
atunci eu continuand demersurile printr-o petitie similara adresata Avocatului Poporului, institutia
care are in fisa postului apararea drepturilor si libertatilor fundamentale”, a spus avocatul Toni
Neacsu, pe pagina sa de Facebook.
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